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Vuotta

MEDIAKORTTI
Primer Magazine on vähintään kahdesti vuodessa ilmestyvä Hot Rod,- ja Kustomkulttuurin pää-äänenkannattaja Suomessa. Lehti perustettu vuonna 2002 ja vuonna 2017 vietetään lehden 15-vuotisjuhlia!
Täysin nelivärisen ja A5-kokoisen julkaisun painosmäärä on noin 1200 kappaletta. Jakelu tapahtuu suoraan auto- ja
moottoripyöräharrastajille. Lehti postitetaan tilaajille ympäri Suomea ja maailmaa. Lehteä myydään eri harrasteajoneuvotapahtumissa. Primer Magazine on tehokas harrasteajoneuvoharrastajille suunnattu riippumaton julkaisu. Primer Magazine
ei ole mikään kertakäyttöjulkaisu. Suurin osa lukijoista säästää aiemmin ilmestyneet numerot ja niitä luetaan vielä vuosienkin päästä. Primer Magazine painetaan suomessa ja suomalaiselle paperille!
_____________________________________________________________________________

Ilmoituskoot ja hinnat:

Takakansi 1/1-sivu (148 x 210 mm), 300,00 alv 0%
Kokosivu 1/1-sivu muualla lehdessä (148 x 210 mm), 240,00 alv 0%
Puolisivua 1/2-sivu pysty muualla lehdessä (186 x 65 mm) 120,00 alv- 0%
Puolisivua 1/2-sivu vaaka muualla lehdessä (128 x 93 mm) 120,00 alv 0%
Painovalmis pdf-aineisto 3 mm leikkuuvaroilla. Kuvat CMYK-muodossa. Office-ohjelmilla tehdyt aineistot eivät kelpaa.

Toimitusehdot

Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Tilaaja
vastaa lehteen nähden siitä, että lehdelle annetun aineiston
julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta ja että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen. Toimituksen tilaama tai sille tarjottu aineisto julkaistaan ehdolla,
että aineistoa voidaan korvauksetta käyttää lehden kaikissa uudelleenjulkaisuissa tai muussa käytössä riippumatta toteutusja jakelutavoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Maksuehdot ovat 14pv netto, viivästyskorko 18%.

Lehden julkaisija ja maksun saaja

Arialmainos | Santatie 17 | 03620 KARKKILA | FINLAND
Puhelin: 0500 911 701 | 050 300 7823
E-mail: ari.berghall@arialmainos.fi
Pankki: FI78 6601 0001 0703 09

Painotekniset tiedot

Lehden koko: A5, (148 x 210 mm)
Painomenetelmä: Offset
Sidonta: Liimasidonta
Palstojen määrä: 2
Painopaikka: Suomen Printman Oy

Yhteyshenkilöt:

Päätoimittaja Ari Berghäll
Puhelin: 0500 911 701 | 050 300 7823
E-mail: ari.berghall@arialmainos.fi

Ilmoitusten peruuttaminen

Peruutukset tulee tehdä kaksi viikkoa
ennen ilmestymispäivää. Tämän jälkeen tehdyistä
peruutuksista veloitamme hinnaston mukaisen
ilmoitushinnan.

Reklamaatiot

Ilmoitusten painoasua koskevat muistutukset
on tehtävä kirjallisesti 8 vrk:n kuluessa lehden
ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä
rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Ilmoitusten
julkaisemisessa noudatetaan Ilmoittelun
Yhteisneuvoston julkaisemia ilmoitusten
julkaisusääntöjä, sekä Mainostajien Liitto ry:n,
Mainostoimistojen Liitto ry:n ja Aikakauslehtien
Liitto ry:n suositusta ilmoitusten julkaisua
koskevan reklamaatiokäytännön
yhdenmukaistamiseksi.

